
Koningsland

Naam:

Klas:

1

De vorige keer in Koningsland (zelf lezen):

Op planeet Luxus hebben Timon en Matthias de draai 
meegemaakt. Bijna waren ze hun dood tegemoet gegaan in de 
ruimte. Gelukkig ontdekte Timon dat hij vooruit kon komen in de 
lucht door een soort zwembeweging te maken. Zo kwamen ze 
bij hun voertuig, de Jet-transporter, oftewel: de lekke bal. De 
jas van Matthias kwam tussen de deur en zo werd de kap van 
zijn hoofd getrokken. Hierdoor ontdekte Timon het grote geheim: 
Matthias is een meisje. We gaan beginnen.

SUPERDUPER I
(Superbia – trots, ijdelheid)

‘dus je heet meidje?’ vraagt Timon plagend.

 ‘Neehee.’ Mayte kan het niet helpen 
dat ze lacht. ‘Het is Mayte Izarre 
Bernice.’

 ‘Meidje Bizar?!’

 ‘Mayte Izarre!’ Ze stompt tegen zijn arm. ‘Ik kom van 
geen enkele planeet, geloof me nou!’

 ‘Maar je bent toch ergens geboren!’

Mayte zucht. ‘Ik ben blij dat ik eindelijk van die rottige 
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kap op mijn hoofd verlost ben.’

 ‘Dat je daarmee hebt rondgelopen! Hoe lang? Ruim drie 
jaar!’

 In de verte zien ze Superduper 
vanuit de duisternis opdoemen.

 ‘Halt!’ zegt een zware stem bars.

 Een man in een glimmend harnas 
richt een speer op Timon en Mayte. 
Hij is de kolonel en achter hem staan 
soldaten. Allemaal met hun speer 
omhoog en een schild in de linkerhand. 

 De voorste man raakt even Timons 
neus aan met zijn speer en vraagt: 
‘Waarmee komen jullie onze planeet 
vervuilen?’

 Timon trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Vervuilen? Nergens 
mee.’

 ‘De brutaliteit!’ zegt de man schamper. Hij stapt opzij. 
‘Neem hen gevangen!’

 ‘Nee, wacht!’ Timon steekt zijn hand op. ‘Hoezo neemt 
u ons gevangen? Wat wordt ons, eh, ten laste gelegd?’

 De man klemt zijn kaken op elkaar. Hij zegt: 
‘Superduper is de beste planeet van Koningsland.’ Hij 

wijst met de punt van zijn speer 
naar Mayte. ‘Zulke armoedige 
kleding is een belediging voor ons 
als volk en als ras.’ Hij verheft zijn 
stem en zegt opnieuw: ‘Neem hen 
gevangen.’

Een soldaat grijpt Timon bij zijn 
schouder en duwt hem voor zich 
uit. Hij slaat met de zijkant van 
zijn speer tegen Timons bult. 

‘Auw!’ Hij zakt door zijn knieën. 
‘Mijn bult!’ 

De grote man fluistert: ‘Een 

Planeet Superduper

‘Superduper is de beste planeet van Koningsland.’ Hij 
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bult?’ En nog zachter: ‘E e n  b u l t ?’ Daarna schreeuwt 
hij: ‘Neem alleen die meid gevangen! Ingerukt!’

 ‘Maar... Mayte!’ roept Timon.

 ‘Die meid is niet belangrijk,’ vindt de kolonel. ‘Jíj bent 
belangrijk, alleen jij. Kom, dan laat ik je zien wie je bent. 
Op Superduper ben jij perfect op je plaats.’

*

De kolonel legt een hand op zijn 
borst: ‘Wij Superdupers beheren 
de nationale geschiedenis van 
Koningsland. Ik laat u ons historisch 
museum zien.’ 

 In het gebouw begint Timons hart 
te bonzen. Zijn hart slaat op hol. 
Timon moet happen naar lucht. En 
dan zijn rug... De bult begint te 
jeuken als een korst die loskomt. Hij 
wil krabben, hij moet krabben anders 
wordt hij gek. Het zweet breekt hem 
uit. Wat gebeurt er?!

 ‘Heeft u last?’ vraagt de kolonel. 

 Timon raakt nog verder buiten 
adem. Is de kolonel soms toch 
een vijand? Heeft hij Timon vergiftigd? Met gif op zijn 
speerpunt of iets in de lucht hier...?

‘Ik. Krijg... geen... lucht,’ zegt Timon. ‘Ik voel me ziek.’.

 Pas als Timons gezicht paars wordt, schrikt de kolonel 
op. Hij sleept Timon mee door een kleine zijdeur de zaal 
uit naar een smalle, donkere koele gang. De kolonel klapt 
de deur achter zich dicht en fluistert: ‘U bent het.’

 Timon hijgt: ‘Wie? Wat?’

 De ogen van de kolonel stralen. ‘U bent het, u bent 
het echt.’

‘Ik ben ziek,’ zegt Timon. ‘Ik heb een... bult. Hij wordt 
alsmaar groter. Ik denk dat het een tumor is....’
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 De kolonel zegt: ‘Laat u die bult nu maar eens rustig 
zien.’ Timon schaamt zich, maar wil toch graag horen wat 
de man ervan zal zeggen.

 De kolonel beweegt zijn vingers over de rug. De 
schouders... En tot slot over de verschrikkelijke bult. De 
kolonel zucht ook diep. Een grinnik ontsnapt hem. Hij 
fluistert: ‘Het is waar.’ Dan slaat hij een arm om Timon 
heen en zegt: ‘U gaat niet dood aan die bult. Maar hij kan 
wél uw leven bedreigen. Er zijn namelijk mensen die u erom 
zouden willen doden. Het is mijn eer om u te vertellen hoe 
het zit.’ Hij drukt hij op een steen in de muur. Een deur 
schuift open.

 ‘Dit is een geheime gang,’ zegt hij trots.

Timon zou nóóit uit zichzelf naar dit museum zijn gegaan. 
Toch staat hij nu met open mond naar een wandkleed te 

staren. Wat erop staat...

De kolonel legt uit: ‘Dit is 
duizenden jaren geleden gemaakt.’

 ‘Ben ik dat?’ vraagt Timon.

 ‘Nee, u bent toch een tiener? 
Deze man is volwassen.’

‘Ik wil u ook graag op deze 
figuur wijzen, hier op de 
achtergrond.’ De kolonel richt 
zijn vinger op een man met 

Hij is... hij kan...
vliegen.
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bliksemschichten. ‘Hij is boos, ziet u wel? Hij is jaloers.’

 ‘Is hij boos op deze man, die hier vooraan staat – of 
staat? Deze man staat niet, hij... eh, vliegt hij?’

 ‘Hij staat hoog aan de hemel.’ De kolonel stapt naar 
het volgende museumstuk.  Op een grote vaas ziet Timon 
ongeveer hetzelfde staan. Een man hoog aan de hemel, en 
een andere man met wapens. Dit keer zijn het speren.

 De kolonel gaat zitten op een bankje voor een 
schilderij. Timon ziet het bloederige 
gevecht dat op het doek is 
geschilderd.

 Eén man schreeuwt van de pijn 
terwijl het bloed uit zijn rug spuit. 
Iemand anders houdt een bloederige 
vleugel in de lucht. Het bloed druipt 
langs het lijf van de schreeuwende 
man, via zijn enkels op de grond. 
Timon wordt er misselijk van.

 ‘Misschien begint u langzamerhand 
te begrijpen wat er aan de hand is?’ 
De kolonel legt hem het systeem van 
de troonsopvolging uit. ‘Niet iedereen 
weet hoe de koning van Koningsland 
wordt gekozen. De mensen denken 
dat het gaat om de oudste zoon of dochter van de 
koning of koningin. Maar in Koningsland moet de koning 
gemakkelijk naar alle planeten kunnen gaan. De koning 
moet kunnen vliegen.’

 De kolonel gaat verder: ‘Alleen degene die in de 
puberteit vleugels krijgt, kan de troon overnemen. Het kind 
dat zal vliegen. Die vanaf zijn elfde jaar een bult tussen 
de schouders krijgt. Een bult die zal uitgroeien tot de 
mooiste en sterkste ruimtevleugels die er maar zijn.’ De 
kolonel zucht diep. ‘De Koningsvleugels.’

 Timon hapt naar adem. Hij voelt zich licht in zijn hoofd, 
maar probeert toch achterom te kijken, naar zijn bult. Het 
kriebelt en het prikt. Het voelt alsof je lang op een hand 
hebt gezeten.

 Hij probeert kracht te zetten in de richting van zijn 
rug. Zijn gezicht wordt rood. Hij wordt licht in zijn hoofd, 
hij ziet sterretjes van de kracht die hij zet.

Vliegen als een vogel,
vliegen als een koning!
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 Dan gebeurt het: met een schok voelt hij twee extra 
ledematen uit zijn rug springen. Hij kijkt achterom en 
ziet twee prachtige vleugels. Vleugels die aan zijn rug 
vastzitten. Vleugels die van hem zijn. Het zijn echte 
vleugels, met veren en al. Hij is... hij kan... vliegen.

 Vliegen als een vogel, vliegen als een koning! Dan 
wordt het hem zwart voor de ogen. Timon valt en is 
buiten bewustzijn.

De volgende keer in Koningsland:

Wat moet Timon doen, nu hij vleugels heeft? Dat lees je 
de volgende keer. Ook lees je hoe het met Mayte gaat 
nadat ze is gearresteerd. Ze moet vechten voor haar 
leven. Het is de vraag hoe Timon zal reageren als hij dat 
eenmaal te weten komt. Helpt hij haar? Of is hij daar te 
goed voor nu hij weet dat hij koning wordt?


